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Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές ομολόγων (Bloomberg)
Όπως γράφει το Bloomberg, η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές ομολόγων καθώς τελειώνει το πρόγραμμα
στήριξης, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν μειωθεί δραματικά από το peak του 2012, σε μια ένδειξη
ότι οι επενδυτές εξετάζουν θετικά την προοπτική επιστροφής της στις αγορές ομολόγων. Και στο κλίμα αυτό, το
δημόσιο αλλά και οι επιχειρήσεις, δεν χάνουν χρόνο να εκμεταλλευτούν την περίσταση.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα του Bloomberg, ο έλληνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος πραγματοποιεί συναντήσεις με επενδυτές εν τω μέσω σπέκουλας ότι η Ελλάδα θα εκδώσει
περισσότερα ομόλογα φέτος.
Ο ΟΤΕ προσέλκυσε περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ από τους επενδυτές στην έκδοση τετραετούς ομολόγου 350
εκατ. ευρώ.
Μετά την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και την αναβάθμιση από την S&P στο Β+, η αξιολόγηση αυτή σε
συνδυασμό με τις αποδόσεις που παραμένουν μεταξύ των υψηλότερων της ευρωζώνης, θα βοηθήσουν να αυξηθεί
η ζήτηση για μια νέα έκδοση ομολόγου.
"Θα έχει σίγουρα ζήτηση, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Οι επενδύσεις σε δολάρια είναι πολύ ακριβές και δεν
υπάρχει τίποτα στην Ευρώπη που να προσφέρει τέτοια απόδοση", αναφέρει ο Scott Thiel της BlackRock Inc. Ο
ΟΤΕ μείωσε τo yield στην πώληση ομολόγου στο εύρος του 2,5%-2,625% από τον αρχικό στόχο των 2,75%,
κάνοντας λόγο για ισχυρή ζήτηση.
Οι Credit Sights και Kepler Cheuvreux δηλώνουν ότι η εταιρεία μπορεί να δεχθεί αναβάθμιση σε ΒΒ+ από ΒΒ.
Ενώ η Ελλάδα δεν έχει χρηματοδοτικές ανάγκες μέχρι το 2022, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ίσως θελήσει
να επωφεληθεί από την μείωση του κόστους δανεισμού και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, πουλώντας
ομόλογα.
"Επειδή ακριβώς δεν έχουν χρηματοδοτικές ανάγκες, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασήμαντο να διαπιστώσουμε
που θα τιμολογήσει η αγορά. Τώρα είναι καλή στιγμή να το κάνουμε", τόνισε ο Andrew Jackson, της Hermes
Investment Management.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, η Greylock Capital Management, θα ήθελε να δει την
Ελλάδα να πουλάει τίτλους με λήξη 20-30 ετών, αναφέρει ο Diego Gerro του fund, ενώ ο Alberto Gallo της
Algebris Investments θεωρεί τα ομόλογα της Ελλάδας κάτω των 10 ετών, υποτιμημένα.
Παρόλα αυτά, η τωρινή απουσία διαπραγμάτευσης ελληνικών ομολόγων, μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους
επενδυτές, ιδιαίτερα μετά από την πρόσφατη αναταραχή στην ιταλική αγορά ομολόγων.
Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι ο τζίρος της ηλεκτρονικής δευτερογενούς αγοράς διαμορφώθηκε στα 331 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα, από τα 434 εκατ. ευρώ το Μάιο. Το Σεπτέμβριο του 2004 ο τζίρος διαμορφωνόταν
στα 136 δισ. ευρώ.
Ο Thiel της BlackRock τονίζει ότι ενώ μια νέα πώληση ομολόγων θα προσφέρει την ευκαιρία να μπει στην
αγορά, η έξοδος είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση.
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Στο 1,9% διατηρεί την πρόβλεψη για την ανάπτυξη η Κομισιόν
Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος με ρυθμό 1,9%, ενώ το 2019 η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί με το
ΑΕΠ να αυξάνεται 2,3%, σύμφωνα με τις καλοκαιρινές προβλέψεις της Κομισιόν, που δόθηκαν την
Πέμπτη στη δημοσιότητα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τις ίδιες προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος και του
χρόνου με τις προηγούμενες (εαρινές) που δημοσίευσε στις 3 Μαΐου.
Αντίθετα, η Επιτροπή κατεβάζει για φέτος τον πήχη της ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία φέτος,
προβλέποντας ότι το 2018 το ΑΕΠ θα αυξηθεί 2,1%, ενώ το 2019 η αύξηση θα είναι 2,0%. Στις 3 Μαΐου η
Κομισιόν προέβλεπε για την Ευρωζώνη αύξηση του ΑΕΠ 2,3% φέτος και 2,0% του χρόνου. Ο
πληθωρισμός στη χώρα μας θα αυξηθεί 0,7% φέτος και 1,3% το 2019, ενώ η Κομισιόν αναθεώρησε
ελαφρώς προς τα πάνω τις προβλέψεις που είχε κάνει το Μάιο.
Στο κεφάλαιο της έκθεσης που αναφέρεται στην Ελλάδα υπογραμμίζεται ότι η οικονομία έκανε δυνατή
εκκίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2018, ενώ η ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, υπό
την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα σχετικά με τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις.
Η ανάπτυξη στην Ελλάδα ενισχύθηκε, όπως τονίζεται από τις εξαγωγές, ενώ για πρώτη φορά από το 2016
αυξήθηκε και η ιδιωτική κατανάλωση, αλλά η συμβολή της στην ανάπτυξη ήταν μικρή γιατί
αντισταθμίστηκε από τη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης.
Η αγορά εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται, η ανεργία υποχώρησε στο 20,1% το Μάρτιο του 2018,
δηλαδή κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες από τα τέλη του 2017, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά περίπου
2% το πρώτο τρίμηνο του 2018. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί σε όλο το έτος του 2018, αναφέρει
η έκθεση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι καλοκαιρινές προβλέψεις της Κομισιόν αφορούν μόνο την εξέλιξη του ΑΕΠ
και του πληθωρισμού και όχι των άλλων δεικτών της οικονομίας
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ΟΤΕ: Επιτυχής έκδοση ομολόγου 400 εκατ. ευρώ … Κάλυψη 5 φορές
Στην άντληση 400 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές προχώρησε ο ΟΤΕ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
βιβλίου προσφορών για την έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας.
Η έκδοση υπερκαλύφτηκε περίπου 5 φορές, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 2,375% ετησίως, το
χαμηλότερο κουπόνι ομολόγου που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Ομιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει την αναχρηματοδότηση μέρους των
μελλοντικών δανειακών του υποχρεώσεων με πολύ χαμηλά επιτόκια, ενόψει της δέσμευσης προς τους μετόχους
και του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ για οπτικές ίνες, δίκτυα νέας γενιάς κινητής και για τον ψηφιακό
του μετασχηματισμό.
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, δήλωσε σχετικά:
«Η επιτυχής αυτή έκδοση είναι ψήφος εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας και του ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο και το επιτόκιο, το χαμηλότερο που
έχει εκδώσει ο ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία, αποτελούν αναγνώριση και στήριξη της στρατηγικής μας.
Η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε μας δράση. Αυτό το
επιτυγχάνουμε έχοντας στέρεες οικονομικές βάσεις, αναπτύσσοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας
και σχεδιάζοντας προηγμένες υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία,
φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».
Από την αρχή του 2018, ο Ομιλος ΟΤΕ έχει μειώσει το δανεισμό του κατά €0,5 δισ. Παράλληλα, ο καθαρός
δανεισμός του Ομίλου ΟΤΕ έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 83%, από €4,3 δισ. το 2010 σε €0,7 δις
σήμερα.
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου
Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο
θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 18
Ιουλίου 2018.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες Deutsche
Bank και Morgan Stanley και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.
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Δεν έχω εντοπίσει άλλη περίπτωση τύπου Folli Follie λέει ο Γκρέγκο (QCM Fund)
Διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι έχει στρέψει τα βέλη του σε κάποια άλλη ελληνική εταιρεία ο επικεφαλής του
fund Quintessential Capital Management (QCM) Γκάμπριελ Γκρέγκο, τονίζοντας ότι δεν έχει ανακαλύψει

κάποια άλλη περίπτωση τόσο κραυγαλέα όσο της Folli Follie.
Σε διαδικτυακή συνομιλία που είχε με τον α΄ αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ)
Βαγγέλη Νταγκουνάκη, ο κ. Γκρέγκο ερωτήθηκε τι ήταν αυτό που τον έκανε να «ψάξει» την υπόθεση της Folli
Follie. Υπενθυμίζοντας πως πριν από κάποια χρόνια ο ίδιος είχε θέσεις αγοράς (long) στη μετοχή της
εισηγμένης, ο επικεφαλής του QCM δήλωσε ότι ένας fund manager πρότεινε στον ίδιο και στο fund του να
κοιτάξουν ξανά τη Folli Follie γιατί παρατήρησε ότι υπήρχε κάτι ύποπτο στα έσοδα, στα ταμειακά διαθέσιμα,
στα δίκτυα πωλήσεων και γενικότερα στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Κι έτσι, όπως είπε, κατέληξε η
υπόθεση εκεί που κατέληξε.
Σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχουν στο ελληνικό Χρηματιστήριο άλλες περιπτώσεις εταιρειών που έχουν
κοινά χαρακτηριστικά με τη Folli Follie και που οδήγησαν στην κατάρρευση και στην αναστολή
διαπραγμάτευσης της μετοχής της, ο κ. Γκρέγκο εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επαναλαμβάνοντας τις
δηλώσεις του στην «Κ» στα τέλη Ιουνίου. Οπως είπε, «όπως έχω δηλώσει και σε συνέντευξή μου σε ελληνική
εφημερίδα, δεν υπάρχει κάποια άλλη ελληνική εταιρεία την οποία έχω βάλει στο στόχαστρο». Οπως πρόσθεσε,
«κοιτάω συνεχώς εταιρείες και μάλιστα έχω ερευνήσει αρκετές ελληνικές εισηγμένε εταιρείες –όχι βέβαια σε
βάθος– για να δω εάν υπάρχει κάποια υποψήφια... Folli Follie, ωστόσο δεν έχουμε βρει κάποια άλλη περίπτωση
τόσο κραυγαλέα όσο η FF. Δεν βρήκα κάποια εταιρεία που να... φωνάζει “απάτη” έναντι των επενδυτών».
Αναφερόμενος στο επιφυλακτικό κλίμα που κυριαρχεί πλέον στο ελληνικό Χρηματιστήριο από την ημέρα που
βγήκε στο φως η έκθεση του QCM για τη Folli Follie και τη φημολογία που μπορεί να δημιουργηθεί με το...
παραμικρό, ο κ. Γκρέγκο τόνισε ότι θα ήταν άδικο η περίπτωση της Folli Follie να γενικεύεται και να
χαρακτηρίσει το σύνολο του ελληνικού Χρηματιστηρίου. «Εάν ακούσετε ότι ετοιμάζω κάτι και έχω στο
στόχαστρο κάποια εταιρεία, να ξέρετε ότι είναι 100% λάθος», τόνισε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για το εάν ο
ίδιος εκτιμά πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγοραστικές ευκαιρίες στο ελληνικό Χρηματιστήριο, ο κ. Γκρέγκο
απάντησε πως πολλές ελληνικές εισηγμένες είναι φθηνές αυτή τη στιγμή και πως η κατάσταση στην Ελλάδα
έχει σταθεροποιηθεί σχετικά με το πώς ήταν πριν από περίπου έναν μήνα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, οι
επενδυτές, πριν προχωρήσουν σε τοποθετήσεις, θα πρέπει να είναι επιλεκτικοί, να κοιτούν τους ισολογισμούς
\ και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις των αναλυτών.
της εταιρείας
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Συνεχίζεται η αδυναμία του ΓΔ να επιστρέψει τουλάχιστον
υψηλότερα των 760 μονάδων & Αυτό φοβίζει ….. Ανά πάσα στιγμή η
αγορά μπορεί να φύγει προς αισθητά χαμηλότερα επίπεδα….
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